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Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 24 nov 2019 
 
Närvarande: ca 80 församlingsmedlemmar  
 
 
§ 1  Inledning & öppnande 

Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna och bad en bön för mötet.  
 

§ 2 Val av justerare 
Brenda Taylor och Claes Eriksson valdes till justerare av dagens protokoll. 

 
§ 3  Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Vidareutveckling av församlingsmöten  
 

a) Ordföranden är bekymrad över församlingsmötena som han beskrev som en 
medlemsparadox. Församlingen har över 1.300 medlemmar i olika åldrar från ett 50-tal 
länder, men församlingsmötena speglar inte denna mångfald.  
 
Församlingsmötet är en viktig del av församlingsgemenskapen och i stadgarna står vad 
församlingsmötet är och ansvarar för. Vad vill vi göra med dessa möten? Om 10 år, var är vi 
då med dessa möten? Hur kan vi få våra barn att vilja ta över stafettpinnen för de här 
delarna av församlingsengagemanget? Vad kan vi göra och vad vill vi göra?  
 

b) Ordföranden lämnade ordet till församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner som 
rapporterade från den tidigare demokrati- och delaktighetsgruppen. Den gruppen tillsattes 
av styrelsen och alla gudstjänstfirande grupper fanns representerade. Gruppens 
huvudsakliga uppgift var att hitta vägar just för att göra fler medlemmar delaktiga.  
 
I sitt arbete frågade sig gruppen vad demokrati egentligen är och kom fram till att det fanns 
olika syn på detta beroende på var man kommer ifrån. Som svensk och västeuropé är det 
något fint och en möjlighet att påverka. För någon annan är det inte något bra ord därför att 
ens erfarenhet är ett styre som är en skendemokrati. För någon annan är det inte viktigt 
därför att tilliten till att ledare tar kloka beslut är stor och man följer det ledarna bestämt.  
 
Gruppen ställde sig även frågan om vad delaktighet är. Att känna tillhörighet och vara 
hemma visade sig också betyda olika saker. En del är i kyrkan en handfull gånger per år 
men kan uppleva Immanuelskyrkan lika självklart som sin församling som den som går på 
alla gudstjänster och engagerar sig i allt.  
 
Gruppen arbetade i huvudsak utifrån fyra frågeställningar:  
- Vilka informationskanaler är strategiska för att skapa delaktighet?  
- Vad innebär samhörighet? Vi kan känna den. Hur hjälper vi den på traven?  
- Hur utvecklar vi församlingsmötena?  
- Kan vi hitta nya sätt för medlemmar att ha inflytande, som ökar delaktighet och 

samhörighet?  
 
Demokrati- och delaktighetsgruppen landade i att förändra formerna kring församlingens 
årsmöten. Detta skedde genom att styrelsekandidater intervjuades som därmed 
synliggjordes på ett sätt som inte skett tidigare. Gruppen införde även ett tillfälle innan 
årsmötet med stationer för olika ämnen i församlingslivet. Det möjliggjorde att kunna ställa 
sina frågor i det mindre formatet och gav medlemmar som inte skulle kunna vara med på 
själva årsmötet en chans att inhämta mer information denna dag istället.  
 

c) Innan ordet lämnades fritt bollade ordföranden ett par idéer för framtiden. Ska mötena 
breddas så att olika grupper i församlingen får lämna rapporter på församlingsmötena? Ska 
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det vara ett strikt “Immanuelskyrkans Business Meeting” med stående agenda där bara 
ekonomi behandlas och hur vi ligger till gentemot verksamhetsplanen?  
 
Därefter var det flera som ville dela tankar och förslag. 
  

- Vandra runt i de olika språkgrupperna och efter en kortare gudstjänst avsluta med 
församlingsmöte.  

- Korta informationsfilmer på hemsidan kring ämnena som kommer upp skulle hjälpa 
engagemanget. Nu vet man inte vad som kommer, bakgrund eller vad man borde satt sig in 
i som beslut ska fattas kring.  

- Den yngre generationen tycker det är roligare att utveckla än att förvalta, men 
församlingsmöten är ett förvaltarskap.  

- Vad förväntas vi ta ansvar för? Vill vi fortsätta på samma sätt? Vilka är kärnvärdena?  
- Det efterlystes återigen kopplingen mellan Equmeniaföreningen och församlingen. Det 

finns  barn som fortfarande väntar på inbjudan. Tidigare SMU (Svenska 
Missionsförbundets Ungdom) gav en gedigen demokratifostran.  

- Församlingen har mycket program för barn och unga i kyrkan. Fråga dem vad som kan göra 
att de skulle välja att komma på mötena.  

- På årsmötesdagen, gör bara ha en kort gudstjänst på 10 minuter, sen gå över i årsmöte och 
avsluta med lunch och musik tillsammans.  

- Skulle det vara till hjälp att streama möten via t ex Youtube?  
- Svårt att kommunicera deltagande i mötena när vi önskar ett fördjupat samtal samtidigt som 

mötena förväntas vara korta.  
- Låt mötet ta lite mer tid, ge möjlighet att prata i smågrupper och via dem samla in förslag 

och tankar.  
- Exempelvis den portugisiska gruppen, där är det rätt många i gruppen men få av dem 

kommer till kyrkan på gudstjänst. Ändå förs en kyrklig dialog med gruppen. Vad vill dessa 
ta ansvar för i framtiden, särskilt med alla distraktioner som erbjuds våra unga idag? 

- Efterlystes inspiration från andra församlingar som brottas med samma frågeställningar. 
Hur har de gjort i dessa frågor?  
 
Ordförande tackade för värdefulla tankar och frågan kommer upp igen på nästa 
församlingsmöte, 2 feb 2020.  

 
§ 5  Information om svensk verksamhetsledare  
 Ordförande informerade helt kort om att det är ett intensivt arbete igång kring frågan om ny 

svensk verksamhetsledare. Styrelsen hoppas att snart kunna presentera en lösning och att 
det eventuellt kan komma att behövas ett extra församlingsmöte.   

 
§ 6 Finanser 
 Ordföranden gav en återkoppling kring den fråga om index som Rune Larsson ställde på 

årsmötet 2019. Styrelsen fick i uppdrag att återkomma till församlingen om detta och 
ordföranden rapporterade att frågan handlar dels om kyrkhyran och dels om den årliga 
utdelningen.  

 
 Den hyra som församlingen betalar till Probitas kommer att höjas med 500.000 kr till att år 

2020 vara 5.200 000 kr. Därefter kommer hyran att från och med år 2021 räknas upp vart 
tredje år med ett genomsnitt av KPI (konsumentprisindex).  

 
 Den utdelning som Probitas betalat till församlingen har varit oförändrad sedan 2015. 

Beslut har nu tagits att utdelningen ska anpassas efter församlingens kostnad för 
löneutvecklingen, vilken ligger på ca 450.000 varje år. Därför kommer Probitas utdelning 
att för år 2020 höjas med 500.000 kr och från år 2021 höjs den årligen med 
indexuppräkning om 3%.  

 
 Dessa höjningar och förändringar täcker de kostnader som är kända och förändrar inte 

behovet av ett ökat offrande från församlingens medlemmar.  
 
§ 7  Kyrkkaffe - avgift avskaffas 
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 I dagsläget är det olika i våra språkgrupper ifall den kaffeavgift som kommer in täcker 
kostnaden för kyrkkaffet eller ej. Ekonomiutskottet anser att kyrkkaffets avgifter tar mycket 
tid från församlingens volontära krafter och även för ekonomiavdelningen. Styrelsen har 
därför beslutat att slopa avgiften för kyrkkaffe i samtliga språkgrupper. Styrelsen anser att 
samvaro är viktigare än täckning av kaffekostnaden.  

 
Men, alla uppmanas att påminna varandra i respektive språkgrupp om att lägga på 
kaffeavgift i sitt offrande istället.  
 
 Förändringen görs från och med årsskiftet 2019/2020.  

 
§ 8  Uppdatering val till kyrkoledare och information om nominering till kyrkostyrelsen 
 

a) Kyrkoledare  
Kyrkostyrelsen har informerat att det inkommit 59 nomineringar av vilka 29 personer 
kvarstår. Kyrkostyrelsen för samtal med dessa, vars namn i det här skedet är anonyma. 
Kyrkostyrelsen kommer att från dessa föreslå två kandidater som biträdande kyrkoledare. 
Det står självklart kyrkokonferensen fritt att föreslå motkandidater.  
 
Lasse Svensson är kyrkostyrelsens huvudkandidat till posten som kyrkoledare för 
ytterligare fyra år. Fokus är nu att hitta två kandidater som tillsammans med Lasse ska 
fungera i gemensamt ledarskap. Målet är att tillsammans kunna mycket och ge en bred 
plattform att stå på.  
 
Profil för de tre ledarna tillsammans är:  
- besitta andlig mognad, vishet och teologiskt djup  
- vara bärare av Equmeniakyrkans identitet, profil och teologisk grund 
- värna om hela kyrkans djup och bredd, måna om de unga 
- se och förstå församlingarnas olika behov 
- ha erfarenhet av och kännedom om internationellt arbete och ekumeniska sammanhang 
- besitta goda färdigheter som ledare med förmåga att samla och leda hela kyrkan 
- våga fatta nödvändiga och ibland obekväma beslut 
- vilja leva i och verka för både förnyelse och fördjupning 
 
Församlingen uppmanades att be för processen.  
 

b) Kyrkostyrelsen  
Val till kyrkostyrelsen sker varje år på kyrkokonferensen. Valberedningen ser behov av att 
stärka upp kompetenser i kyrkostyrelsen och söker kandidater med följande kompetens:  
- god ekonomisk kompetens 
- god erfarenhet av kyrkans internationella arbete 
- goda teologiska kunskaper 
- god kunskap kring marknadsföring 
- god insikt i utbildningsfrågor 
 
Förslag ska vara Equmeniakyrkans valberedning tillhanda senast 23 januari 2020. Hör 
gärna av er till ordförande med förslag. mail: ordforande@immanuelskyrkan.se  

 
§ 9 Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor.  
 

§ 10 Avslutning 
Ulla Marie Gunner bad en bön varefter ordföranden avslutade mötet.  

 
 
 
 
Vid protokollet  
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Cathrin Sjöström, sekreterare  
 
 
Justeras:  
 
 
 
Stephen James     Brenda Taylor    Claes Ericsson  
Ordförande    Justerare    Justerare 
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